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Introduction: Academic social networks have greatly influenced scholarly 

communication in the last decade. The purpose of this study was to determine 

the role of these networks in the scholarly communication of students and faculty 

members of Iran University of Medical Sciences. 

Methods: The study used a descriptive-survey method. The study population 

included post-graduate students and faculty members of Iran University of 

Medical Sciences. Using the stratified random sampling method, we selected 450 

persons. A self-administered questionnaire was used for data collection. Its 

validity was evaluated by six faculty members, and its reliability was estimated 

by using Cronbach's alpha, which was 0.96. The results were analyzed by the 

SPSS-19 software. 

Results: Information searching with a mean of 3.59, and information publishing 

and sharing with a mean of 3.38 were significant advantages of utilizing 

academic social networks for scholarly communications. Moreover, the lack of 

educational workshops were the most important deterrents in using these 

networks. Testing the hypotheses also indicated that there was a significant 

relationship between social network use and scholarly communication of 

students and faculty members. The mean scores of research collaborations, 

finding research topics, and information search among students were higher than 

those of faculty members. Finally, there was no statistically significant 

relationship between academic degree, age, and social network use. 

Conclusion: the results showed that the use of social networks in scholarly 

communication between users was effective. Thus, introducing the capabilities 

of the networks and conducting educational workshops can enhance the 

productivity of the networks in all scholarly communication dimensions. 
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 دانشگاه را تحت یعلمئتیه یو اعضا انیدانشجو یارتباطات علم ریدر دهه اخ یعلم یاجتماع یهاشبکهمقدمه: 

و  انیدانشجو یدر ارتباطات علم یماعاجت یهانقش شبکه نییخود قرار داده است. هدف از مطالعه حاضر تع ریتأث

 بود. رانیا یدانشگاه علوم پزشک یعلمئتیه یاعضا

شده است. جامعه پژوهش شامل انجام یشیمایپ-یفیبود که با روش توص یمطالعه حاضر از نوع کاربرد: هاروش

 یتصادف یریگهروش نمونبودند که با  رانیا یدانشگاه علوم پزشک یعلمئتیه یو اعضا یلیتکم التیتحص انیدانشجو

 ییادانشگاه رو یعلمئتیه یاز اعضا نفرداده پرسشنامه بود. شش  ینفر انتخاب شدند. ابزار گردآور 054 ،یاطبقه

با استفاده از  هاافتهیبود.  69/4پرسشنامه برابر  ییایپا یشده براکرونباخ محاسبه یکردند و آلفا یپرسشنامه را بررس

 شدند. لی، تحل96نسخه  SPSSافزار نرم

 یایمزا نیتر، از مهم33/3 نیانگیو انتشار و اشتراک اطالعات با م 56/3 نیانگیاطالعات با م یابعاد جستجو ها:یافته

دانشگاه  در یآموزش یهاکارگاه یعدم برگزار ن،یبود. همچن یدر ارتباطات علم یعلم یاجتماع یهااستفاده از شبکه

ها بود. آزمون شبکه نیعامل بازدارنده در استفاده از ا نیترممه یعلم یاجتماع یهاز شبکهمنظور استفاده کارآمدتر ابه

از  یعلمئتیه یو اعضا انیاستفاده دو گروه دانشجو زانیو م یابعاد ارتباطات علم نینشان داد ب زیپژوهش ن اتیفرض

 دهیا ،یوهشپژ یهاینمره همکار نیانگیم کهیطوروجود دارد. به یداریمعن یتفاوت آمار یعلم یاجتماع یهاشبکه

 یهافاده از شبکهاست زانیم نیبود. ب یعلمئتیه یاز اعضا شتریب انیدانشجو نیاطالعات در ب یو جستجو یپژوهش یابی

 وجود نداشت. یداریمعن یارتباط آمار انیو سن پاسخگو یلیبا مدرک تحص یاجتماع

 یا برگزارکاربران مؤثر بوده است؛ ب یدر ارتباطات علم یعلم یاجتماع یهاازآنجاکه استفاده از شبکه: گیرییجهنت

ها در بکهش نیمؤثر از ا یوربهره شیبه افزا تواندیها مشبکه نیا یهاتیقابل یدر خصوص معرف یآموزش یهاکارگاه

 .دیکمک نما یهمه ابعاد ارتباطات علم

 

 

  99/49/9044 :مقاله وصول

  22/46/9044 :ییصالح نهاا

 26/46/9044 :نهایی رشیپذ

 24/99/9044 :آنالینانتشار
 

 
 

 :ی کلیدیهاواژه

 یاجتماع یهاشبکه 

 یارتباطات علم 

 ی علمئتیه یاعضا

 یلیتکم التیتحص انیدانشجو
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 محققان یدر ارتباطات علم یاجتماع یهانقش شبکه

94

 مقدمه
 

 
 

یکی از ( Scholarly Communication) ارتباطات علمی

و  هاروش بکارگیریانواع ارتباطات است که از طریق 

تبادل دانش و اطالعات علمی  باهدفارهای ارتباطی، ابز

یکی از  عنوانبهارتباطات علمی  درواقع ]9[.شودیمانجام 

ابزار دانشگاهی، برای توسعه علم و  نیمؤثرترو  نیترمهم

 ایجاد سازنهیزمو  شودیمدانش در جامعه اطالعاتی محسوب 

 ]2،3[انسجام و هماهنگی در جامعه علمی شده است.

ارتباطات علمی به پژوهشگران در دریافت بازخورد و نظر 

ی هاشرفتیپدیگران درباره اثر خود و آشنایی و همگامی با 

به شناخت افراد و  و منجر کندیمجدید علمی کمک 

 با  ]0[.شودیم هاآنی از ریگبهره و رگذاریتأثی هاگروه

 خود به یاتازه شکل اطالعات اشاعه یهاوهیش ،2وب  ظهور

یوه به ش . سهولت دسترسی به اطالعات علمیاست گرفته

موجب شد تا پژوهشگران از  سنتی و روزآمدسازی آن

ی نوین اشاعه اطالعات هامحمل عنوانبهی اجتماعی هاشبکه

ی اجتماعی، هارسانهافزایش محبوبیت  اب ]5[استقبال کنند.

در این  شدهارائهاغلب پژوهشگران با استفاده از خدمات 

 منجر به افزایش که پردازندمیبه تبادالت علمی  هاشبکه

ی هاشبکه ]9، 7[.شودیمارتباطات علمی پژوهشگران 

پیشبرد اهداف علمی و افزایش  منظوربهاجتماعی علمی 

 انددهآمو مراکز تحقیقاتی به وجود  هادانشگاههمکاری میان 

و  هاافتهی دسترسی به منابع علمی، تبادل یهاروش و

بر اساس  ]3[.اندداده ی علمی را تغییرهاتیفعالی طورکلبه

 ی اجتماعیهاشبکهدر  پژوهشگرانعضویت  ،شواهد موجود

ی مقاالت یا پیوندهای مربوط به گذاراشتراکعلمی و به 

 مقاالت از گونهنیاو درصد میزان بازیابی  هاآندسترسی 

ترسی و باعث دس است افتهیشیافزاطریق موتورهای جستجو 

 ]6-99[ است. شده هاآنبیشتر به مقاالت و افزایش بازدید از 

که ی خاص یهایژگیوی اجتماعی علمی با هاشبکه ،بنابراین

ی تعامل و تبادل اطالعات میان پژوهشگران را هاروشدارند، 

نتی ی سهاروشجایگزینی برای  عنوانبه دگرگون کردند و

ر د ی نوهایفناوراز  استفاده و استقبال ]92[.اندشدهمطرح 

می ی علهاسنت، بسته به عواملی مانند مختلفجوامع علمی 

رایج، سطح سواد اطالعاتی، رفتارهای ارتباطی و اطالعاتی 

یکسان نیست و پژوهشگران کشورهای مختلف  شدهنهینهاد

در ]93[.گردندیم مندبهره هاشبکهبه میزان متفاوت از این 

ی هاشبکهپژوهشگران کشورهای مختلف از  حال حاضر

به اشتراک گذاشتن آثار پژوهشی،  منظوربهاجتماعی علمی 

 ]90[ی خود با سایر پژوهشگران،هامهارتی علمی و هاافتهی

و آگاهی از  ]95،99[تعامل و برقراری ارتباط با سایر محققان

ه منجر ب که کنندمیاستفاده  ]97[،منتشرشدهآخرین مطالعات 

اما  ]93[.شودیم هانآپویایی و شناسایی و تولیدات علمی 

 و پژوهشگران ایرانی به یعلمئتیهجایگاه برخی از اعضای 

 ی اجتماعیهاشبکهی استفاده از هاتیمزآگاهی از نادلیل 

به لحاظ حضور در  ]96[هاشبکهی این هاتیقابلو  ]7[علمی

مطلوب  هاآنی اجتماعی علمی و استفاده از هاشبکه

ر ی پیشین بیانگر این است که بیشتهایبررس  ]24،29[نیست.

در داخل کشور در خصوص نقش  شدهانجامی هاپژوهش

عاد بی اجتماعی علمی در ارتباطات علمی کاربران به اهاشبکه

ایی و شناس توان بهکه میو مصادیق کمی از ارتباطات علمی 

العات اط داشتننگهبرقراری ارتباط با سایر محققان، روزآمد 

و سایر مصادیق  اشاره کرد ]22-25[و اشتراک دانش

ی پژوهشی هایهمکارارتقا دانش،  ازجمله ارتباطات علمی

در  هکدرصورتی. اندگرفتهپژوهشی را نادیده  یابی دهیاو 

ه سایر ب شدهگفتهمطالعات خارج از کشور عالوه بر مصادیق 

 ]29،27[مصادیق ارتباطات علمی همچون ارتقا دانش،

 ی پژوهشهایهمکارو  ]95،27[جستجوی اطالعات

براساس شواهد موجود است.  شدهپرداختهنیز  ]95،97،23[

سنجی، دانشگاه علوم پزشکی ایران در آذر ماه در سامانه علم

نفر  2200می و نفر عضو هیئت عل 9435دارای 9366سال 

دانشجو در مقطع تحصیالت تکمیلی است. بنابراین، با وجود 

شدن استفاده از  ریگهمه ی اجتماعی علمی وهاشبکهاهمیت 

ی با هدف امطالعه، تاکنون برای کاربران مختلف هاآن

ارزیابی وضعیت حضور دانشجویان تحصیالت تکمیلی و 

اه و دیدگ دانشگاه علوم پزشکی ایران یعلمئتیهاعضای 

ی اجتماعی علمی یافت نگردید. بر همین هاشبکهدرباره  هاآن

 یهانقش شبکهاساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی 
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 یو اعضا انیدانشجو یدر ارتباطات علم یاجتماع

 انجام گرفت. رانیا یدانشگاه علوم پزشک علمیهیئت

 
 توصیفی-روش پیمایشی این مطالعه از نوع کاربردی بود که با

جامعه آماری پژوهش متشکل از دانشجویان  .انجام شد

دانشگاه علوم  علمیهیئتتحصیالت تکمیلی و اعضای 

است. با استفاده از  9366پزشکی ایران در سال تحصیلی 

فرمول کوکران، حجم نمونه برای دانشجویان تحصیالت 

 به دست نفر 923 یعلمئتیهنفر و برای اعضای  329تکمیلی 

 علمیهیئتتعداد دانشجویان و اعضای  تناسببه اهنمونهآمد. 

ی دانشگاه با استفاده از روش هادانشکدهاز  هرکدام

ی ابزار گردآور ی انتخاب شد.اطبقهی تصادفی ریگنمونه

 در این پژوهش پرسشنامه خود اظهاری هاداده
(-Self

administered questionnaire)  مطالعه منابع  بر اساسبود که

طراحی شد. بخش اول پرسشنامه شامل  ]26-39[ونو مرور مت

مربوط به اطالعات جمعیت شناختی است و بخش  سؤاالت

 بر اساسو  مؤلفههشت در  سؤال 59دوم پرسشنامه شامل 

م، ، زیاد، متوسط، کزیاد خیلیی)انهیگز پنجطیف لیکرت 

ددی این پنج گزینه در هرکدام . ارزش عتنظیم شد( کم خیلی

 نهیزگبود. عدد یک برای  یک تا پنج صورتبه سؤاالتاز 

خیلی زیاد استفاده شد.  نهیگزخیلی کم و عدد پنج برای 

(، تعامل و سؤال0شامل شناسایی سایر محققان) هامؤلفه

(، انتشار و اشتراک سؤال7برقراری ارتباط با سایر محققان)

 (،سؤال92اطالعات) (، جستجویسؤال0اطالعات)

ی هایهمکار(، سؤال94ارتقا دانش) روزآمدی و

 هاشچال(، سؤالسه ی پژوهشی)ابیدهیا(، سؤالپنج پژوهشی)

باز جهت  سؤال( و یک سؤال94و عوامل بازدارنده)

کیفی پژوهش بود. روایی محتوایی  سؤالپاسخگویی به 

 یعلمهیئتنفر از اعضای  ششپرسشنامه با نظرخواهی از 

 ی دانشگاه علوم پزشکی ایران،رساناطالعه کتابداری و رشت

 شدهبهمحاساصفهان و بوشهر بررسی گردید. آلفای کرونباخ 

ی آورجمع منظوربهدرصد بود. 69برای پایایی پرسشنامه برابر 

 یبین اعضا برخط صورتبهپرسشنامه در دو مرحله  هاداده

ز طریق مرحله اول پرسشنامه ا جامعه پژوهش توزیع شد. 

وهش ارسال شد و در صورت عدم ایمیل برای جامعه پژ

ایمیل یادآوری ارسال شد. در  مجدداً، بعد از دو هفته پاسخ

اجتماعی  یهاشبکهمرحله بعد فرم الکترونیک پرسشنامه در 

 054از درمجموعتلگرام و واتساپ بارگذاری شد.  نظیر

نفر از اعضای 929پرسشنامه)046 شدهعیتوزپرسشنامه 

نفر از دانشجویان( تکمیل شد و نرخ  233و  علمیهیئت

منظور تحلیل بهدرصد محاسبه شد.  64بازگشت پرسشنامه 

در دو سطح  SPSS19 آماری افزارنرمی پرسشنامه، از هاداده

آمار توصیفی )فراوانی، میانگین و انحراف معیار( و آمار 

مون ، آزی ناپارامتریک )آزمون من ویتنیهاآزموناستنباطی از 

 واریانس و آزمون همبستگی اسپیرمن( استفاده  شد.  تحلیل

 
اه علمی دانشگ: مشخصات جمعیت شناختی اعضای هیئت9جدول 

 علوم پزشکی ایران

 علمییئته

 

ت
جنسی

 

 تعداد درصد

 زن 95 79/53

 مرد 59 26/09

 سال 25زیر 4 4

سن
 

 

0/93 22 25-30 

04 03 35-00 

7/29 32 05-50 

 سال95باالتر از  93 3/94

 موارد بدون پاسخ 5 2/0

 دکتری 944 33

صیلی
ک تح

مدر
 

 کارشناسی ارشد 24 97

 استاد 92 94

مرتبه علمی
 دانشیار 25 3/24 

 استادیار 53 2/00

 مربی 92 94

 موارد بدون پاسخ 93 95

با توجه به جدول یک، اکثر اعضای هیات علمی 

که در  درصد( بودند؛79/53زن ) هش،کننده در پژوشرکت

کننده علمی مشارکتاین میان بیشترین تعداد اعضای هیئت

 هاروش

 هایافته
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درصد( قرار داشتند.  04) 00تا  35در پژوهش در بازه سنی 

دارای مدرک تحصیلی  علمیهمچنین اکثر اعضای هیئت

 درصد( بودند. 2/00) درصد( و استادیار 33) دکتری

دانشجویان تحصیالت  : مشخصات جمعیت شناختی2جدول 

 تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 دانشجو

ت
جنسی

 

  تعداد درصد

 زن 933 27/95

 مرد 944 73/30

 سال25زیر 09 6/95

سن
 

93 932 25-30 

3/99 07 35-00 

5/3 0 05-50 

 سال95باالتر از 4 4

 موارد بدون پاسخ 4 4
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کننده در با توجه به جدول دو، اکثر دانشجویان شرکت

اکثر دانشجویان   درصد( بودند؛27/95زن ) پژوهش،

 93سال ) 30تا  25کننده در پژوهش در بازه سنی مشارکت

درصد( را  92در مطالعه ) کنندهشرکت( و اکثر افراد درصد

دول ج اساس بر دانشجویان کارشناسی ارشد تشکیل دادند.

ی ی اجتماعهاشبکهاز  کنندهشرکتدرصد از افراد  2/73سه، 

های اند. استفاده دانشجویان از شبکهکردهعلمی استفاده 

درصد  75از بیش  علمی بود.اجتماعی بیشتر از اعضای هیئت

درصد دانشجویان حداقل  34از و بیش  علمیهیئتاعضای 

اند. هکرداده ی اجتماعی علمی استفهاشبکهدر ماه از  بارکی

فراوانی استفاده دانشجویان تحصیالت تکمیلی و میزان 

ی هاهشبکدانشگاه علوم پزشکی ایران از  علمیهیئتاعضای 

 9/02)به ترتیب عبارتند از: ریسرچ گیت  اجتماعی علمی

 ،درصد( پنج) آکادمیا، درصد( 7/23)نینکدیل ،درصد(

لونز و پاب (درصد ده) ی اجتماعی علمیهاشبکهسایر و  مندلی

ی هاشبکهبرای سنجش نقش . دهم درصد()سه و هفت

به کاربران در ابعاد ارتباطات علمی از  کمک دراجتماعی 

ایج نت بر اساسآزمون عالمت برای تک جامعه استفاده شد. 

ی اجتماعی هاشبکهاستفاده از چهار، جدول در  آمدهدستبه

 وعلمی برای کمک به دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

، در شناسایی سایر محققان، تعامل و علمیهیئتاعضای 

شار و ی پژوهشی، انتابیدهیابرقراری ارتباط با سایر محققان، 

و ارتقا  یروزآمداشتراک اطالعات، جستجوی اطالعات، 

ولی استفاده از  .(p-value <449/4) بوده است مؤثردانش 

ت ی اجتماعی علمی در کمک به دانشجویان تحصیالهاشبکه

 ریأثتی پژوهشی هایهمکاردر  علمیهیئتتکمیلی و اعضای 

جستجوی  ابعادهمچنین (. p-value >45/4) ی نداردداریمعن

و روزآمدی و ارتقا  انتشار و اشتراک اطالعات ،اطالعات

ی اهیهمکاردانش دارای بیشترین میانگین بودند و بعد 

 کمترین میانگین را داشت.پژوهشی 

ی اجتماعی علمیهاشبکهعلمی دانشگاه علوم پزشکی ایران از ی میزان استفاده دانشجویان و اعضای هیئت: فراوان 3 جدول  

 میزان استفاده

 

 

علمیهیئتاعضای   کل دانشجویان 

درصد  درصد تعداد

فراوانی 

 تجمعی

درصد  درصد تعداد

فراوانی 

 تجمعی

درصد  درصد تعداد

فراوانی 

 تجمعی

هرروز باًیتقر  36 5/93  5/93  25 3/24  3/24  90 9/95  9/95  

در هفته بارسهیک تا   06 97 0/34  23 3/23  2/00  77 3/93  5/30  

در ماه بارسهدو تا   96 6/23  3/50  29 7/29  3/95  65 2/23  7/57  

در ماه بارکی  90 9/22  5/79  2 7/99  5/32  30 5/24  2/73  

کنمینماستفاده   93 5/23  944 29 5/97  944 36 3/29  944 
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 علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در ابعاد مختلف ارتباطات علمیی اجتماعی در کمک به دانشجویان و اعضای هیئتهاشبکه: نقش  0جدول 

 عالمت آزمون zآماره  p-value انحراف معیار میانگین ابعاد ارتباطات علمی

 -229/94 <449/4 63/4 9/3 شناسایی سایر محققان

 -304/0 <449/4 40/9 3/2 باط با سایر محققانتعامل و برقراری ارت

 -255/4 766/4 47/9 5/2 ی پژوهشیهایهمکار

 -372/3 <449/4 96/9 2/3 ی پژوهشیابیدهیا

 -563/92 <449/4 43/9 0/3 انتشار و اشتراک اطالعات

 -953/90 <449/4 65/4 9/3 جستجوی اطالعات

 -699/99 <449/4 63/4 3/3 ی و ارتقا دانشروزآمد

 ی اجتماعیهاشبکهعلمی دانشگاه علوم پزشکی ایران از و عوامل بازدارنده در استفاده دانشجویان و اعضای هیئت هاچالش : 5جدول 

 و عوامل بازدارنده هاچالش میانگین میانگین رتبه انحراف معیار

 ی اجتماعی علمیهاشبکهتمایل نداشتن به استفاده از  2/2 99/0 99/9

 نداشتن وقت کافی 3/2 35/5 97/9

 هاآنی هاتیقابلی اجتماعی و هاشبکهآشنا نبودن با  6/2 69/5 34/9

 ی اجتماعیهاشبکهمهارت نداشتن مدیریت دانش و استفاده کارآمد از  3/2 93/5 25/9

 یارسانهنداشتن سواد دیجیتال یا سواد  3/2 39/0 24/9

 نگرانی در مورد حریم خصوصی 0/2 79/0 25/9

 ی اجتماعیهاشبکهعدم تشویق دانشگاه در استفاده از  3/3 72/9 23/9

 ی آموزشی توسط دانشگاههاکارگاهعدم برگزاری  5/3 35/7 25/9

 عدم توانایی تشخیص اطالعات صحیح و کارآمد از اطالعات غلط 3/2 54/5 23/9

 ک به پیشبرد اهداف علمیی اجتماعی علمی در کمهاشبکهاعتمادی به کارایی بی 5/2 39/0 20/9
 

ی آموزشی هاکارگاهبر اساس جدول پنج، عدم برگزاری 

اجتماعی  یهاشبکهتوسط دانشگاه برای استفاده کارآمدتر از 

ی هاشبکه، عدم تشویق دانشگاه در استفاده از 5/3 نیانگیمبا 

عدم آشنایی با  و 3/3اجتماعی با اهداف علمی با میانگین 

در  6/2با میانگین  هاآنی هاتیقابلو ی اجتماعی هاشبکه

ی اول تا سوم قرار داشتند. تمایل نداشتن به استفاده از هارتبه

دارای کمترین رتبه  2/2ی اجتماعی علمی با میانگین هاشبکه

همچنین،  و عوامل بازدارنده بود. هاچالشدر میان 

ر باز پرسشنامه مبنی ب سؤالدر پاسخ به  کنندگانشرکت

علمی ی دانشجویان و اعضای هیئتروشیپی هاچالش

دانشگاه علوم پزشکی ایران اظهار داشتند که عالوه بر 

در پرسشنامه، عواملی همچون نداشتن  دشدهیقی هاچالش

ی المللنیبی هازبانتسلط به زبان انگلیسی و دانش ناکافی از 

 نیرتمهمدر برقراری ارتباط با متخصصان خارجی یکی از 

 .ی اجتماعی علمی بوده استهاشبکهاده نکردن از دالیل استف

برای سنجش ارتباط بین ابعاد ارتباطات علمی و میزان استفاده 

ی اجتماعی از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد. هاشبکهاز 

در جدول شش بین ابعاد  آمدهدستبهنتایج  بر اساس

ارتباطات علمی و میزان استفاده دانشجویان تحصیالت 

 ی اجتماعی علمیهاشبکهعلمی از لی و اعضای هیئتتکمی

که طوری. به(p-value <449/4)ی وجود دارد داریمعنارتباط 

اده ی اجتماعی علمی استفهاشبکههر روز از  باًیتقرافرادی که 

 ، میانگین نمره بیشتری در ابعاد ارتباطات علمی نسبتکنندیم

 ابعاد برای سنجش تفاوت .اندکردهبه سایرین کسب 

ارتباطات علمی در بین دو گروه دانشجویان و اعضای 

ی اجتماعی از آزمون هاشبکهعلمی در استفاده از هیئت

نتایج آزمون، ابعاد  بر اساسی استفاده شد. تنیومن

جستجوی  ی پژوهشی وابی دهیای پژوهشی، هایهمکار

 طوربه علمیهیئتو اعضای  دانشجویاناطالعات در بین 

 کهطوریبه(. p-value <45/4)بود ی تفاوت آماری معنی دارا



و همکاران یسیژاله مرادو  
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 بحث

ی پژوهشی و ابیدهیای پژوهشی، هایهمکارمیانگین نمره 

جستجوی اطالعات در بین دانشجویان بیشتر از اعضای 

رمن اساس نتایج آزمون همبستگی اسپی علمی بود. بعالوه برهیئت

ی اجتماعی با مدرک تحصیلی هاشبکهبین میزان استفاده از 

-p >45/4) نداردی وجود داریمعناسخگویان ارتباط آماری پ

value.)  همچنین بین میزان استفاده از اینترنت بر حسب سن هم

دانشجویان با یکدیگر  گروههمعلمی و در گروه اعضای هیئت

 (.p-value >45/4)ندارد تفاوت معناداری وجود 

فاده : رابطه بین ابعاد ارتباطات علمی و میزان است 9جدول 

 ی اجتماعی علمیهاشبکهعلمی از دانشجویان و اعضای هیئت
p-value  آماره آزمونF 

 واریانس( )آنالیز

 ابعاد

 شناسایی سایر محققان 730/24 <449/4

ده
تفا

 اس
ان

میز
 

 تعامل و برقراری ارتباط 307/29 <449/4

 ی پژوهشیهایهمکار 730/5 <449/4

 ی پژوهشیابیدهیا 056/93 <449/4

 انتشار و اشتراک اطالعات 099/20 <449/4

 جستجوی اطالعات 234/97 <449/4

 ی و ارتقا دانشروزآمد 366/23 <449/4
 

 

 یمعل یاجتماع یهاشبکه نقش یبررس هدف با مطالعه نیا 

 یاعضا و یلیتکم التیتحص انیدانشجو یعلم ارتباطات در

ساس ا بر. دش انجام رانیا یپزشک علوم دانشگاه علمیهیئت

تماعی ی اجهاشبکهی هاتیقابلنتایج پژوهش حاضر، یکی از 

علمی امکان شناسایی محققان در حوزه تخصصی خاص بود. 

و  و المومن ]39[همسو با این نتایج کمالی سروستانی

در مطالعات خود بیان کردند که معرفی و  ]27[همکاران

یکی از دالیل عضویت کاربران در  ،شناسایی محققان

ی اجتماعی علمی است. بعالوه در پژوهش حاضر هاشبکه

قان را در برقراری ارتباط با سایر محق ریتأثکاربران بیشترین 

 یشتر، تعامل و ارتباط بترراحتبه ترتیب مشورت و همفکری 

نیز  ]23[و تانگ بیان کردند. در مطالعات انوار محمدبا آنان 

امل و تع ،ی اجتماعی علمیهاشبکهکاربران از استفاده  هدف

که با می باشد ارتباط با سایر محققان در حوزه تخصصی خود

نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد. شاید دلیل این امر 

ز ی اجتماعی علمی اهاشبکهمطلوب کاربران  نسبتاًآگاهی 

 منظوربه هاشبکهی علمی است که در داخل این هاگروه

اط و کاربران با تعامل و ارتب اندجادشدهیایشبرد اهداف علمی پ

، خود را محدود به هاشبکهبا سایر پژوهشگران در داخل 

به مشورت و  ترراحتو  کنندینمارتباطات حضوری 

دایره  ،. همچنینپردازندیمهمفکری با محققان دیگر 

ایج . از نتابدییمبا سایر محققان گسترش  هاآنارتباطات 

به این موضوع اشاره کرد که بیش از  توانیمدیگر پژوهش 

علمی  ی اجتماعیهاشبکه ریتأث کنندگانشرکتدرصد از  94

 اطالعات را زیاد و بسیار زیاد بیان ترراحت یگذاراشتراکبر 

ی اجتماعی هاشبکه ریتأث ،درصد 34کرده بودند و بیش از 

 ؤثرمگذاشته علمی را بر استفاده از اطالعات علمی اشتراک 

و دوک و  ]32[مانکا و رانیری ،. همسو با این نتایجانددانسته

ه ب منظوربهبیان کردند که کاربران بیشتر  ]33[جردن

وع خود از این ن منتشرشدهمحتوا و تولیدات  یگذاراشتراک

درصد افراد  94بیش از  همچنین،. کنندیماستفاده  هاشبکه

رش ی اجتماعی علمی را بر گستهاشبکه ریتأث کنندهشرکت

اطالعات علمی و در کل  ترآساندایره جستجو، جستجوی 

و با مسکردند. همطالب به اشتراک گذاشته را زیاد گزارش 

و  و لبافی ]29[العوفی و فولتون نتایج پژوهش حاضر، 

 منظوربهبیان کردند جستجوی اطالعات  ]20[همکاران

دسترسی به منابع آموزشی و تبادل اطالعات، یافتن اطالعات 

 ی اجتماعیهاشبکهاز دالیل عضویت کاربران در  موردنیاز

 ترانآسی اجتماعی امکان دسترسی هاشبکهاست. شاید چون 

 هاآن. همچنین از طریق نداکردهبه اطالعات علمی را فراهم 

 .ابدییمپذیری مقاالت افزایش  تیرؤو  یریپذمشاهده

 به اشتراک محتوا و تولیدات مندعالقهکاربران را  ،بنابراین

تا کارهای علمی خود را  کندیم هاشبکهخود در  منتشرشده

اضر حمطابق با نتایج مطالعه  بیشتر در معرض دید قرار دهند. 

ی اجتماعی را در پیدا کردن ایده هاشبکهنقش افراد  چهارمسه

عات و یافتن موضو نامهانیپابرای نوشتن یک مقاله علمی یا 

 ایج،همسو با این نت .ازحد متوسط بیان کردندبیشپژوهشی 

در  ]30[ و سینگ و نیگام ]29[م و همکاران شریفی مقد

مطالعات خود بیان کردند که یافتن موضوعات پژوهشی روز 
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ی سایر هایخروجی پژوهشی ارزشمند از هادهیاو یافتن 

تماعی ی اجهاشبکهی کاربران در هاتیفعال ازجملهتحقیقات 

ی هاشبکهآن است که  دهندهنشان آمدهدستبهاست. نتایج 

 روزبهی به اطالعات اجتماعی علمی با ایجاد امکان دسترس

ن زمان ممک نیترکوتاهدر تا علمی کاربران را قادر ساخته 

جدیدترین اطالعات علمی را مطالعه کنند و با نیازهای علمی 

ی هادهیاروز آشنا شوند و متناسب با شرایط دست به خلق 

در مطالعات علمی  یکاردوبارهجدید علمی بزنند و از 

حاضر نشان داد که نزدیک  نتایج پژوهش  جلوگیری کنند.

ی اجتماعی علمی را در هاشبکه ریتأثبه نیمی از کاربران 

روزآمدسازی دانش و امکان استفاده از تجربیات تخصصی 

اد و زیدر حد سایرین و پی بردن به مسائل خاص رشته خود 

 از بیان کردند (35)جردن و ویلر عنوان کردند.بسیار زیاد 

 ،ی اجتماعی علمیهاشبکهبیشترین فعالیت کاربران در 

 روزرسانیبهی خود و هالیپروفا به روزآمدسازی توانمی

مسو با ه ،. همچنیناشاره کرد سایر محققان فعالیتنسبت به 

خود بیان کرد  پژوهشدر  ]96[ حکیمی ه حاضر،مطالع نتایج

اربران به منجر به دستیابی ک تیگسرچیر شبکهکه استفاده از 

ی علمی آنان را افزایش داده هاتیفعالدانش روز شده و 

ز که هدف کاربران در استفاده ا کندیماست. ملکی نیز بیان 

، با معرفی خود در مجامع علمی آغاز تیگسرچیرشبکه 

و سپس با تقویت و افزایش کمی و کیفی دانش و  شودیم

. نتایج شودیمکیفیت فعالیت آنان  مهارت منجر به بهبود سطح

 یهاشبکهآن است که کاربران  دهندهنشان آمدهدستبه

ی خود و هالیپروفا داشتننگه روزبهاجتماعی علمی با 

 یهامهارتدانش و  یدستیابی به دانش روز سعی در ارتقا

استفاده از  که نتایج پژوهش حاضر نشان داد خود دارند.

ی در کمک به کاربران در ی اجتماعی علمهاشبکه

ی ندارد. شاید دلیل این داریمعن ریتأثی پژوهشی هایهمکار

ی هاکهشبو کارکردهای  هاتیظرفکاربران با آشنانبودن امر 

که  است یحال، این در باشداجتماعی علمی 

در  ]95[و پیچاپاندی و باسکران ]39[چاکرابورتی

اعی ی اجتمهاشبکهمحققان از  استفادهی خود دلیل هاپژوهش

ی هایهمکاری مشارکت علمی و هانهیزمعلمی را ایجاد 

پژوهشی با سایر محققان بیان کردند. این عدم همخوانی 

ناشی از عوامل متعددی همچون جامعه آماری و  تواندیم

محل پژوهش یا عدم آگاهی کاربران ایرانی از قابلیت 

ی پژوهشی باشد. بر هایهمکاری اجتماعی در بعد هاشبکه

ی هاکارگاهاساس نتایج پژوهش حاضر، عدم برگزاری 

ی هاشبکهدانشگاه برای استفاده کارآمدتر از در آموزشی 

 یهاشبکهتشویق دانشگاه در استفاده از اجتماعی عدم 

ی هاشبکهاجتماعی با اهداف علمی و عدم آشنایی با 

ی اول تا  سوم قرار هارتبهدر  هاآنی هاتیقابلاجتماعی و 

اجتماعی  یهاشبکهاست که عدم آشنایی با  ذکرقابلداشتند. 

ناشی از عدم شرکت در  تواندیمخود  هاآنی هاتیقابلو 

آزمون فرضیات پژوهش نیز نشان  ی آموزشی باشد.هاکارگاه

داد بین ابعاد ارتباطات علمی و میزان استفاده دو گروه 

 ی اجتماعی علمیهاشبکهاز  علمیهیئتدانشجویان و اعضای 

(. p-value <45/4)دارد وجود  داریمعنی تفاوت آماری

 ی پژوهشی وابیدهیاو هایهمکارمیانگین نمره  کهطوریبه

ی اطالعات در بین دانشجویان بیشتر از اعضای جستجو

بود. شاید دلیل این امر یافتن موضوعات  علمیهیئت

 راهنمایی ،هاآنمباحث علمی روز و گرفتن ایده از  ،پژوهشی

برای نوشتن مقاله و  هاآنپژوهشگران و استفاده از نظرات 

بین میزان استفاده از نتایج نشان داد که باشد.  نامهانیپا

ی اجتماعی با مدرک تحصیلی و سن پاسخگویان هاکهشب

از  .(p-value >45/4)ندارد ی وجود داریمعنارتباط آماری 

ان نتیجه گرفت که دانشجوی توانیمی پژوهش حاضر هاافتهی

دانشگاه علوم پزشکی ایران در استفاده  علمیهیئتو اعضای 

از وضعیت مطلوبی  نسبتاًی اجتماعی علمی هاشبکهاز 

 از هرروز باًیتقرافرادی که  کهطوریبه. است خورداربر

لمی از ارتباطات ع کنندیمی اجتماعی علمی استفاده هاشبکه

بین  یارتباط مستقیم رسدیمبه نظر  .بهتری برخوردار هستند

با ارتباطات علمی کاربران وجود  هاشبکهمیزان استفاده از 

 بهی پژوهشی هایهمکارکاربران در بعد عملکرد  اما؛ دارد

ی اجتماعی هاشبکهاز کارکردهای عدم آگاهی کامل  لیدل

آموزشی  یهاکارگاهبا برگزاری  ،بنابراین ضعیف بود.علمی، 

به کاربران در استفاده کارآمدتر از  توانیمدر سطح دانشگاه 
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 مالحظات اخالقی

ه با توجه ب ،همچنین ی اجتماعی علمی کمک کرد.هاشبکه

در ارتباطات علمی ی اجتماعی علمی هاشبکهاهمیت نقش 

ی آتی، به انجام مطالعات هاپژوهشدر که  شودیمپیشنهاد 

 ینهمچنعلوم پزشکی کشور و  یهادانشگاهمشابه در سایر 

ی اجتماعی علمی در میان هاشبکهمیزان استفاده از  سهیمقا

ی علوم پزشکی پرداخته شود. هادانشگاه علمیهیئتاعضای 

توان به محدود بودن می های این پژوهشیکی از محدودیت

اضر رسد پژوهش حها اشاره کرد. بنابراین، به نظر میتعداد نمونه

 دارد.های علوم پزشکی کشور را نقابلیت تعمیم به سایر دانشگاه
 

 

مقاله حاصل  نیا ی اخالقی:هادستورالعملرعایت 

ر د یاجتماع یهابا عنوان نقش شبکه نامهانیاز پا یبخش

ه دانشگا یعلمئتیه یو اعضا انیدانشجو یارتباطات علم

ارشد، مصوب  یدر مقطع کارشناس ران،یا یعلوم پزشک

با کد اخالق به  9366در سال  ران،یا یدانشگاه علوم پزشک

 یمل تهیاخذشده از کم IR.IUMS.REC.1399.1236شماره 

 است. یپزشک ستیز یهااخالق در پژوهش

 یسازمان یمال تیپژوهش بدون حما نیا :یمال تیحما

 انجام شده است.

 یاظهار داشتند که تضاد منافع سندگانینو: منافع تضاد

 وجود ندارد.

 یعلمتئیه یو اعضا انیدانشجو هیکل از: یو قدردان تشکر

ر داده د آوریکه در مرحله جمع رانیا یدانشگاه علوم پزشک

 .ودشیم یانجام پژوهش حاضر کمک نمودند تشکر و قدردان
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